
För mat & dryck 
 i Gävleborg

Smak av Gävleborg– 

#matapå!

Kurser att se 
fram emot 2016

Gävleborg trea 
i medaljligan!På matresa längs 

Jungfrukusten med  
Landshövding Per Bill

NYHETSBREV NR 2 2015

Län Antal 
Guld

Antal 
Silver

Antal 
Brons

Jämtlands län 12 7 5
Västerbottens län 5 2 1
Gävleborgs län 4 1 2
Kalmar län 3 2 0
Västra Götalands 
län

2 5 2

Skåne län 2 3 2
Stockholms län 2 1 0
Örebro län 2 0 1
Hallands län 2 0 0
Gotlands län 1 1 0
Västernorrlands 
län

1 1 0

Finland 1 0 1
Norrbottens län 1 0 0
Södermanlands 
län

1 0 0

Blekinge län 0 1 1
Östergötlands län 0 1 1
Norge 0 1 0
Uppsala län 0 1 0
Åland 0 1 0
Dalarnas län 0 0 2
Jönköpings län 0 0 2



Lars-Ove Flodberg driver Trollharens Fisk 

på Granön söder om Ljusne. Han är en av 

många i länet som nu nysatsar. För hans 

del innebär utökningen av restaurangdelen 

att man bättre kan tillgodose efterfrågan 

då allt fler turister och större sällskap hittar 

ut till kustpärlorna. Ev. kommer också 

personalen att behöva utökas. I Bollnäs 

öppnades nyss Viola Adamssons restau-

rang Smaker, vars inriktning är det nordiska, och restaurang 

Bergskrogen i Järvsö där ägaren Pär Johansson köper in allt 

som går lokalt och där ambitionerna för restaurangen är höga.

– Våra gäster ska alltid få det allra bästa och Bergskrogen ska 

vara ett gastronomiskt flaggskepp!

Hälsingestintan har varit mycket i ropet tack vare satsningen 

på spårbart, etiskt kött som mottagits mycket väl.

     I Gävle har Yule Goat öppnat en konceptbutik för sina 

glöggdrycker baserade på lokala råvaror och till målsättning-

en hör även export av dryckerna. De nystartade ostföretagen 

Hälsinge Hallåmi, som satsar på hela Sverige som marknad, 

och Byamejeriet i Rengsjö, breddar den lokala ostmarknaden. 

Mikrobryggerierna å sin sida är på frammarsch i länet med två 

helt nya aktörer, Ljusdals bryggeri och Organic Smash i Vallsta. 

Innovation, företagsamhet och nya arbetstillfällen.

     Vi ser med spänning fram emot vad år 2016 kommer att 

föra med sig.

God Jul och Gott Nytt Matår 
önskar vi er!

Smak av  
Gävleborg
Under sensommaren blev det klart att MatVärden fått 
förtroendet att fortsätta jobba vidare med det utveck-
lingsarbete som redan påbörjats på flera olika fronter 
för att lyfta livsmedelsproduktionen i länet. Under 
några år framöver kommer arbetet att fortgå med 
målsättningen att öka livsmedelsproduktionen i volym, 
höja kvaliteten, skapa allt fler samarbeten och inte 
minst få allt fler människor att handla, äta och uppleva 
all den mat och dryck som finns i Gästrikland och Häl-
singland. Det här kräver förstås  att många olika intres-
senter engagerar sig; politiker, tjänstemän, företagare, 
konsumenter, “eldsjälar” o.s.v. Därför rivstartade Mat-
Värden med en kick-off för att samla så många som 
möjligt för att inspireras, få kunskap, utbyta erfaren-
heter och inte minst få upp ögonen för varandra som 
samarbetspartners; alla behövs i utvecklingsarbetet. 
Inspirations- och kunskapsdagen hölls i Gasklockorna i 
Gävle i anslutning till matmässan Svenska Smaker och 
du kan läsa allt om vad hände här!

Många nya satsningar på mat i länet

Landshövding Per Bill invigde dagen, här tillsammans med projekt- 
ledarna Linda Elverstig & Ylva Olofsson.

Vi bjöd alla som kom på uppstartsdagen på ett lokalt brännvinsbord med anor från 1500-talet och tre varianter av Hälsingeostkaka.

http://matvarden.se/nyheter/smak-av-gavleborg-nu-ar-arbetet-igang-efter-kick-o/


 

Tack för alla idéer och tankar!

MatVärden ordnade en mängd intressanta så kallade ”pop 
up-föreläsningar” under den matmässa med mat & dryck från 
vår region som i år arrangerades för första gången och som 
samlade många av Hälsinglands & Gästriklands livsmedelspro-
ducenter i Gävle. Vill du ta del av vårt gedigna föreläsnings-
program hittar du det här och om du vill läsa om vad några av 
matföretagarna på plats tyckte om mässan finns det här!

Svenska Smaker- 
Gävleborg

Under uppstartsdagen i Gasklockorna funderade vi på hur 
vi tillsammans, tjänstemän, förtagare och politiker, kan lyfta 
länets livsmedelsbransch och skapa en ökad, hållbar till-
växt och höja kvalitén. Bland ämnesområdena som disku-
terades fanns företagsutveckling och -kommunikation, nya 
företagsidéer, företagsutveckling genom turism, marknads-

föring, PR & kommunikation, trender, hälsoaspekter och 
strategiska frågor! Vi fick in en hel del konkreta förslag 
som vi har haft i åtanke när vi utformat handlingsplanen
för vårt arbete. 
    Tveka inte att höra av er med feedback och idéer till 
oss även framöver.

Sameer Bader och Hans Erik 
Holmqvist visar lammets olika 
styckdetaljer som en av POP-UP 
föreläsningarna under mässan 
Smak av Gävleborg.

http://matvarden.se/media/news/Senaste_pop-up_versionen.pdf
http://matvarden.se/nyheter/-kul-med-branschmassa/


Gävleborgs landshövding Per Bill ser stor potential för till-
växt i länets livsmedelsbransch. Detta kom fram dels under 
MatVärdens branschdag och dels under matresan längs 
Jungfrukusten där han träffade livsmedesföretagare.

MatVärdens projektledare Linda Elverstig och Ylva Olofs-
son lotsade runt landshövdingen och hade således mycket 
tid att diskutera vad som behöver göras framöver. Läs om 
dagen och även om vad lokaltidningarna skrev här.

Per Bill bekantade sig med några av 
länets mat- och dryckesföretagare

På matresa längs Jungfrukusten

Vi vill inspirera 
flera att göra egna 
matresor!

Intresset för upplevelser med regional mat & dryck är 
stort. Turistbyråerna vittnar om att det är stor efter-
frågan på besöksmål och rundturer på temat mat 
och dryck som produceras i regionen, speciellt under 
sommarsäsongen. Vi planerar att ta fram några
förslag på ”gastronomiska stopp” i  Gävleborg, som 
besökaren kan göra på egen hand, och vill att ni 
hör av er om ni är intresserade av att bli ett sådant 
”gastronomiskt stopp”. 
     Glöm inte heller att ni kan bli upplagda som 
besöksmål på vår hemsida om ni själva producerar/
förädlar livsmedel av något slag och gärna vill ta 
emot besökare och/eller om ni erbjuder en kompott 
av andra regionala producenters livsmedel.

Tveka inte att kontakta nina@matvarden.se 
angående både hemsida och matrundturerna!

Producenter- kolla in ert 
företag på vår hemsida!
På vår hemsida har vi en stor del av alla länets mat- 
och dryckesproducenter presenterade. Det vore 
värdefullt om ni läser informationen om just ert 
företag och återkommer till nina@matvarden om ni 
vill komplettera med ytterligare fakta och bilder.

Som ni vet säger en bild mer än tusen ord  
och fungerar som ett ypperligt skyltfönster utåt 
mot konsumenter, krögare, handlare och turister. 

Hittar du inte din verksamhet på vår hemsida? Anmäl dig här. 

Viltmarken

Helsinge ÅngbryggeriTrollharens Fisk

http://matvarden.se/nyheter/matvarden-guidade-landshovding-bill/
http://matvarden.se/mat-i-gavleborg/


När MatVärden presenterade sin verksamhet för Gävle-
borgs och Dalarnas livsmedelsinspektörer blev det en
dialog om hur livsmedelskontrollen kan utvecklas för 
att öka livsmedelsföretagares konkurrenskraft och deras 
möjlighet att arbeta för en ökad  livsmedelssäkerhet i 
sin verksamhet. Vad kan jag som livsmedelsinspektör 
göra/utveckla för att bidra till en positiv utveckling hos 
de företag jag möter?, var en av frågeställningarna som 
diskuterades.

Vi bjöd in livsmedelsinspektörerna till att delta i två fort-
bildningsdagar, en i charktillverkning och en i osttillverk-
ning. För detta fanns ett stort intresse och fortbildnings-
dagarna kommer att arrangeras under 2016. 
     En annan fråga som togs upp av inspektörerna och 
som lyfts även av livsmedelsföretagare är de nya bestäm-
melserna kring märkning av livsmedel. Vi på MatVärden 
arrangerar därför en kursdag om märkning av livsmedel 
den 3 februari i Bollnäs.

Bra input från livsmedelsinspektörerna

Föreningen MatVärdens två mobila produktionskök är 
i flitig användning. Det ena är ett mejeri och det andra 
är avsett för förädling av charkprodukter, grönsaker 
eller frukt och bär. Syftet med vagnarna är att man 
ska få möjlighet att prova på hur det är att producera 
i större skala – en möjlighet att testa sin dröm innan 
man förverkligar den fullt ut. 

Är du intresserad av att hyra vagnen eller har frågor 
hör av dig till Hans Erik Holmqvist, 
hanserik@matvarden.se eller 070-252 97 02.

Hyr våra mobila 
produktionskök!

Marie Envall, Veikko Holmberg, Sven Bengtsson och 
Jenny Algotsson på plats i charkvagnen.

”Vilket klangrecept, det var 
den godaste salamin jag 
någonsin smakat” 
Marie Envall, Tallåsen

I slutet av oktober fick de som ville chansen att lära sig 
mera om hur man producerar mjölksyrad korv, detta 
i MatVärdens egna produktionskök, d.v.s. den mobila 
kött- och charkvagnen. MatVärdens kock och förädlare 
Hans Erik Holmqvist, som just vunnit guld för sin 
pressylta å Högbo Bruks vägnar i SM i Mathantverk, 
var kursledare.

Kursdag i fermentering 
av korv i charkvagnen

hanserik@matvarden.se


MatVärden ordnade en gemensam resa för länets matföretagare upp till Öster-
sund där SM i Mathantverk gick av stapeln i början av oktober. Det blev en riktig 
succé där totalt ca 25 Gävleborgare varvade intressanta seminarier, inspiration och 
kunskapsinhämtning med spännande moment i tävlingen. Gävleborg imponerade 
med sina 7 medaljer (varav 4 guld) och sin tredje plats i medaljligan! 

Det var en riktigt spännande 
och festlig tillställning när land-
skapsfinalerna, som MatVärden 
anordnade, nyss avgjordes i 
denna matens och dryckens 

innovationstävling! Såväl nytänkande som 
matarv och säljbarhet vägs in vid bedömning-
en när varje landskaps bästa matverk ska väljas 
ut, en produkt som sedan tävlar mot landets 
alla övriga landskapsvinnare i januari. Läs allt 
om hur Hälsinglands bidrag Hälsinge Boost 
kammade hem guldmedaljen vilket även Gäst-
riklands bidrag Wagyu-burgare gjorde. Det 
fanns många spännande bidrag och du kan 
redan nu börja fila på din egen idé och delta 
efter nästa sommar! Till reportaget

2016

GÄSTRIKLAND

2016

produk tu t vecklingstävlingen som 
sk apar moderna livsmedelsproduk ter

juryns ordförande

Hedersdiplom
i  gastronomisk a mat verk 2016 har tilldelats

jury ns motivering

Spännade land-
skapsfinaler på 
Renshammar

Trea i medaljligan!

Län Antal 
Guld

Antal 
Silver

Antal 
Brons

Jämtlands län 12 7 5
Västerbottens län 5 2 1
Gävleborgs län 4 1 2
Kalmar län 3 2 0
Västra Götalands 
län

2 5 2

Skåne län 2 3 2
Stockholms län 2 1 0
Örebro län 2 0 1
Hallands län 2 0 0
Gotlands län 1 1 0
Västernorrlands 
län

1 1 0

Finland 1 0 1
Norrbottens län 1 0 0
Södermanlands 
län

1 0 0

Blekinge län 0 1 1
Östergötlands län 0 1 1
Norge 0 1 0
Uppsala län 0 1 0
Åland 0 1 0
Dalarnas län 0 0 2
Jönköpings län 0 0 2

Högbo gårdshandelsförening knep en guldmedalj för 
sin pressylta och samma ädla valör för blåmögelosten 
Brukets blå. Föne ostkakeri fick likaså en guldmedalj 
för sin Hälsingeostkaka. Diléns saluhall kammade hem 
en bronsmedalj för den lufttorkade fläskkarrén Coppa.
Ockelbo kyckling kunde glädjas åt silvermedalj för 
det lufttorkade kycklingbröstet och Lotta-Boden fick 
dels ett guld för hjortronsylten och dels ett brons för 
hjortronmarmeladen.
Läs mer om vinnarna och hela SM här!
Ladda vinnarlistan med alla medaljer här.Några av våra glada medaljörer. 

De glada vinnarna som förutom diplom även fick ett konsultarvode till ett 
värde av 5000:- av MatVärden.

Hans Erik 
Holmqvist

Åsa 
Lindgren

Lotta 
Persson

http://matvarden.se/nyheter/festligt-nar-landskapsfinalerna-i-matverk-avgjorde/
http://matvarden.se/nyheter/gavleborg-tredje-i-medaljligan/
http://www.eldrimner.com/core/files/vinnarlistan2015.pdf


Mat & Dryck nära dig! 
Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor, 
besöker eller är skolelev i Gävleborg ska kunna få 
livsmedel som är producerad i din närhet.  
www.matvarden.se

JANUARI 
16:e Kurs i ystning av ost hos Marianne Pallars på Jarse 
Ost. Kanske ett tips på julklapp till den ostintresserade?! 
All info om kursen finns här.

20:e Öppet hus hos MatVärden i våra nya lokaler på 
Södra Skeppsbron 6 i Gävle. Välkommen mellan kl 14-17.00. 
Vi bjuder på dryck & mingeltilltugg.

FEBRUARI
3:e Kurs i livsmedelsmärkning, Per Nilsson från Profox 
håller i kursen om märkning av livsmedel. Vi kommer att 
hålla till i Bollnäs på Kulturhuset.

24:e i Hälsingland och 25:e i Gästrikland 
Grunden till en effektiv marknadsföring, bli tydlig med 
vad du erbjuder dina kunder och paketera dina erbjudan-
den på rätt sätt.  Kom och låt dig inspireras av Mikael Eriks-
son, Green Business Region. Se vitendo.se och kommande 
inbjudan från oss.

MARS
15:e MatVärdens årsmöte
på Trollharens Fisk, Granön. Inbjudan kommer.

17:e Kurs i charktillverkning
för länets livsmedelskontrollanter i charkvagnen.

APRIL
8:e Besök på Tevsjö Destilleri, medlemsaktivitet.

13:e Mat & Prat,  produktutveckling, först och främst 
för dig som vill tävla i Matverk 2017. 

M A J
11:e Mat & Prat, produktutveckling, först och främst 
för dig som vill tävla i Matverk 2017. 

J U N I
2-3:e Mat & Prat, inspirationsresa till Stockholm, med 
fokus på restaurang, trend och food trucks i samband 
med ”Smaka på Stockholm”.

Sätt kryss i din  
kalender!

Föreningen MatVärden
Föreningen MatVärden (fd HälsingeLivs) är 
idag en etablerad förening med många goda 
resultat från vårt första EU projekt 2010-2014. 
Vi har nu med nytt namn på föreningen och 
en ny projektperiod fått mandat att fortsatt 
jobba med utveckling av våra regionala 
livsmedel. Det gör vi genom att tillsammans 
lyfta fram de unika mervärden vi ser med en 
regional produktion. Vi önskar att fler ska pro-
ducera mera, handla mera, laga mera, bjuda 
på och äta mer regionalt producerad mat. 
Vi vill vara en Värd för alla er som vill bidra 
till detta och ni är varmt välkomna att söka 
medlemskap i föreningen.

Karin Ånöstam 
Ordförande Föreningen MatVärden

Bli medlem idag, gå in och anmäl dig här.

Ingen kan göra allt själv, utan vi måste alla 
#matapå! i vardagen för att öka livsmedels-
produktionen i vår region. Varför inte bjuda 
på något lokalt nästa gång det är ett möte 
eller en konferens. Använd gärna #matapå! 
när du vill sprida nyheter om mat och dryck 
från Gävleborg i sociala medier. Följ oss här:

MatVärden
Lindas matresa

@MatVarden 
@lindasmatresa 

Lindas matresa 

matvarden.se

P L A N E R A D E  A K T I V I T E T E R  V Å R E N  2 0 1 6 :

http://www.regiongavleborg.se/gavleborg2030/Start/bli-inspirerad/gavleborg--en-gastronomisk-region/
http://www.matvarden.se 
http://matvarden.se/media/cal/attached_files/Inbjudan_mejeri.pdf
http://www.profox.se/
http://vitendo.se/
http://matvarden.se/bli-medlem-online/
https://www.facebook.com/Lokalmatkunskap/
https://www.facebook.com/lindasmatresa/
https://www.instagram.com/lindasmatresa/
http://matvarden.se/

